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قسن  /اللغة العربية وعلوم القرآى
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بعنوان -:
الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح التائه  /علي حممىد طه

إعداد الطالبت -:
نــــوال إبراهٌم عثمان

حتت إشراف الدكتورة -:
فـاطمــة ارحـــومة علً
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العام الجامعي
 7102 – 7102ف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يزفع هللا الذيه آمنوا منكم والذيه أوتوا العلم درجات وهللا بما تعملون خبيز 
صدق اهلل العظيم
دعـــــــاء :
رب أهدي قلبً  ,وتقبل جهدي  .وأجب دعوتً  ,وتبث حجتً  ,واحلل عقدة
لسانً وس ّدد قولً .
امٌن ٌارب
شعــــــــر -:
ذو العقل ٌشقى فً النعٌم بعقله


وأخو الجهالة فً الشقاوة ٌنعم

املتنبـــــي
2

اإلهـ ـ ـ ـ ـ ــداء

أهدي مشروع تخرجً إلى من تجرع الكؤس فارغا َ لٌسقٌنً قطرة حب إلى
من كلت أنامله لٌقدم لنا لحظة سعادة إلى من حصد األشواك عن دربً لٌمهد لً
الطرٌق العلم إلى القلب الكبٌر .
والدي الحبيب

إلى من أرضعنً الحب والحنان إلى رمز الحب والشفاء إلى القلب الناصع
بالبٌاض .
والدتي الحبيبة

إلى سندي فً الحٌاة إلى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن
حٌاتً .
إخواتي
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كلمت الشكر

قال تعالى  رب أوزعنً أن اشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلً والدي
وان اعمل صالحا َ ترضاه وأدخلنً برحمتك فً عبادك الصالحٌن
( النمل )19/27.

اللهم لك الحمد كما ٌنبغً لجالل وجهك وعظٌم سلطانك  ,أحمد ربً حمد
الشاكرٌن واثنً علٌك الخٌر كله  ,فؤهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد ,وما
عبدناك حق عبادتك فمقامك عظٌم وسلطانك قدٌم وعزتك فوق كل عظٌم  ,واصلً
على سٌدنا وشفٌعنا محمد (صلى هللا علٌه وسلم) أما بعد...
الحمدهلل أن منّ علً ب دراستً هذه  ,ووفقنً فً أنهائها  ,فال ٌسعنً فً
هذا المقام إال أن أتقدم بجزٌل الشكر والعرفان من مشرفتً الفاضلة الدكتورة
فاطمة ارحومة التً قدمت لً بنصائحها الثمٌنة وتوجٌهاتها السدٌدة  .فلها منً
الشكر  ,وهللا العلً العظٌم أسال أن ٌجزٌها عنً خٌر الجزاء  ,وٌجعل هذا العمل
فً مٌزان حسناتها .
وال ٌفوتنً أن أتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر إلى كل من علمنً حرفا َ طول
مسٌرتً فً العلم والتعلٌم  ,والشكر موصول ألصدقاء الدراسة الذٌن رافقونً
على مدار سنوات دراستً فً الجامعة  ,وقدموا لً ٌد العون  ,وال أنسى كل من
سال عنً وعن مدى تقدمً فً دراستً هذه  ,فلكم منً جزٌل الشكر والتقدٌر .
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املقدمة
بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على اشرف والمرسلٌن سٌدنا محمد اآلمٌن وعلى
آله وصحبه ومن واله بإحسان الى ٌوم الدٌن إما بعد ..
ٌعد موضوع الغربة والحنٌن من المواضٌع الهامة التً نالت حٌزاَ واسعا َ فً الدراسات
األدبٌة العربٌة والغربٌة على حد سواء  ,فظاهرة الغربة والحنٌن الصقة بالوجود اإلنسانً
ومالزمة له  ,ولذلك نالحظ انعكاساتها فً االعمال األدبٌة وفً الشعر تحدٌداَ و والن الشعر
كان وال ٌزال وسٌبقى تجسٌداَ الستجابة إنسانٌة لرإٌة العالم  ,فقد كان أكثر بظاهرة الغربة
وأفصح فً التعبٌر عنها وأدق فً تصوٌرها .
كان سبب اختٌاري لهذا الموضوع ( الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح التائه – لعلً محمود
طه ) لما راٌته من مشاعر الغربة والحنٌن فً شعره وباألخص فً دٌوان المالح التائه الذي
سوف أتناول فٌه الغربة والحنٌن عند هذا الشاعر الكبٌر وكونه عضواَ بارزاَ فً مدرسة
ابولو الذٌن اشتهروا فً هذا الجانب من الشعر وكان سببا َ آخر فً اختٌاري لهذا الموضوع
اال وهو غزارة إنتاج الشاعر  ,وجودة شعره  ,إذ ٌصفه الدكتور طه حسٌن بؤنه ( حلو
األسلوب جزل اللفظ جٌد أختٌار الكالم  ,وأن أللفاظه ومعانٌة رونقا ً أخاذاَ تؤلفه النفس
( )1
وتكلف به وتستزٌد منه ).......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1حسٌن  :طه حسٌن  :حدٌث األربعاء  :ج . 3دار المعارف  .القاهرة  :ط1989 – 12م – ص .147
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أما عن الدراسات السابقة التً تناولت على محمود طه وشعره فمن أهمها -:
دراسة الدكتور طه حسٌن فً الجزء الثالث من (حدٌث األربعاء)  ,والدكتور محمد مندور
فً الجزء الثانً من كتابة (الشعر المصري بعد شوقً) واألستاذ أنور المعداوي فً كتابة
(علً محمود طه الشاعر واإلنسان ) وكذلك دراسة نازك المالئكة فً كتابها (الصومعة
والشرفة الحمراء) ومن األدباء والنقاد الذٌن درسوا شعر علً محمود طه أٌضا -:
الدكتور شوقً ضٌف فً كتابه (األدب العربً المعاصر فً مصر) دراسات فً الشعر
العربً المعاصر  ,و الدكتور عبدالمجٌد عابدٌن فً كتابة (بٌن شاعرٌن مجددٌن (إٌلٌا أبو
ماضً وعلً محمود طه المهندس )  ,والدكتور عبدالستار الحلوجً فً كتابه (مع المالح
التائه علً محمود طه ) وكذلك الشاعر الكبٌر صالح عبدالصبور فً تقدٌمه لبعض
مختارات من شعر علً محمود طه .
وإلى جانب هذه الدراسات هناك دراسات من شعراء آخرٌن تناولت الغربة والحنٌن مثل
الغربة والحنٌن عند أحمد شوقً الغربة والحنٌن فً شعر ابن خفاجة .
ولكننً لم أجد دراسة واضحة تناولت الغربة والحنٌن عند علً محمود طه حٌث كانت
دراستً أول دراسة وركزت على الغربة والحنٌن فً شعر علً محمود طه وقد تناولت فً
بحثً على منهج اعتمدت علٌه وهو منهج التحلٌلً والتارٌخً باإلضافة إلى بعض الجوانب
اإلحصائٌة حصر داللة ألفاظ الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح التائه  ,واهم الصعوبات التً
واجهتنً  ,صعوبة الحصول على دراسة تناولت الغربة والحنٌن عند علً محمود طه وعدم
توفر المصادر فؤن المصادر التً تحصلت علٌها من النت بعضها غٌر مجانً  ,باإلضافة
إلى الفترة المحددة لدراسة وإنجاز البحث .
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وقد اتبعت فً دراستً لهذا الموضوع حٌث قسمت موضوعٌن إلى فصلٌن ومدخل اندرج
تحت الفصول مباحث وكان على الصورة التالٌة
حمل الفصل األول الغربة والحنٌن ونقسم على ثالث مباحث تناولت فً المبحث األول
مفهوم الغربة لغة واصطالحا ً وحمل المبحث الثانً مفهوم الحنٌن لغة واصطالحا َ وركزت
فً المبحث الثالث على أسباب ودواعً الغربة  ,وحمل الفصل الثانً عنوان ألفاظ الغربة
والحنٌن فً دٌوان المالح التائه وقسمته إلى ثالث مباحث األول ركز على ألفاظ الغربة
وألفاظ الحنٌن والثانً تناول عالقة الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح التائه  ,وحمل الثالث
على أنواع الغربة فً دٌوان المالح التائه ٌ ,لً هذه الفصول خاتمة تبرز أهم النتائج التً
توصلنا الٌه من خالل هذه الدراسة ٌلٌها قائمة بؤهم المصادر والمراجع الخاصة بالبحث
ٌتبعها فهرس عام لجزٌئات البحث .
وبعد  ...فهذه بإٌجاز إٌجاد البحث وآفاقه التً حاولت فٌها جهدي ان تخرج فً صورتها
هذه واسؤل هللا تعالى أن أكون قد وفقت فً دراستً هذه وان نكون نواه ألبحاث أخرى
قادمة بمشٌئة هللا تعالى  ,وان تلقى القبول والتقدٌر من أساتذتً اإلجالء  ,فما كان فٌها من
مواطن إجادة فمن هللا عز وجل  ,ثم دكتورتً الفاضلة  ,وما كان فٌها من مواطن تقصٌر
فمن نفسً  ,وما ٌشفع لً اننً حاولت جاهدة أن أقدم عمالَ جاداَ .
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التمهيد -:
ولد الشاعر علً محمود طه فً المنصورة عام 1992م أجمل مدن دلتا مصر التً ٌعٌش
أسمها فً التارٌخ ( )1قضى علً محمود طه معظم شبابه فً المنصورة  ,تعلم فً الكتاب
كسواه من أبناء جٌله ثم انتقل علً المدرسة االبتدائٌة  ,ولما تخرج فٌها انتقل إلى مدرسة
الفنون والصناعات التطبٌقٌة  ,وقد تخرج فٌها سنة 1924م مساعد مهندس معماري وعٌٌن
فً هندسة المبانً بالمنصورة  ,ثم اتصل بعد ذلك ببعض رجال السٌاسة فعمل فً
سكرتارٌة مجلس النواب وصار وكٌالً لدار الكتب المصرٌة ( )2ظل الشاعر علً محمود
طه حرٌصا على ان ٌلحق باسمه لقب المهندس كنوع من الواجهة االجتماعٌة  ,وبعد ذلك
أختار التفرغ لألدب والشعر واإلبداع  ,انتمى الشاعر علً محمود طه إلى المدرسة
الرومانسٌة وٌعد من إعالم مدرسة "ابولو" ترك علً محمود طه تراثا َ شعرٌا ضخما ً له
قٌمته الفنٌة الكبٌرة وقد حظى شاعرنا الكبٌر باهتمام كثٌر ممن تصدوا لتارٌخ الشعر
الحدٌث إذا اجتمعت له مزاٌا كانت بمثابة الدعامة لنبوغه وتفرده  ,فقد كان بارع فً
التصوٌر ورائعا فً أسلوبه الموسٌقً وجزالً فً قاموسه الشعري وقوٌا َ فً دٌباجته العربٌة
 ,ومن أهم إعماله األدبٌة -:
 -1دٌوان المالح التائه الذي اصدر فً عام 1934م وكان هذا الدٌوان فاتحه شهرته
الواسعة .
 -2دٌوان لٌالً المالح التائه الذي اصدر فً عام 1949م ومعظمه من انعكاسات سٌاحته
األوربٌة .
 -3كتاب "أرواح شاردة" الذي صدر فً عام 1941م وٌضم مجموعة من الشعر
المترجم لبعض شعراء االنجلٌز والفرنسٌٌن مع بعض التعلٌقات والكتابات النثرٌة
للشاعر .
 -4دٌوان "أرواح وأشباح" الذي صدر فً عام 1942م  .وهو عبارة عن قصٌدة حوارٌة
طوٌلة تعالج قضاٌا فلسفٌة شائكة  ,وشخصٌاتها مستمدة من أساطٌر اإلغرٌق
وقصص الثوراة.
 -5دٌوان "زهر وخمر" الذي صدر عام 1934م وكانت قد استوت شهرته الواسعة
ورسخت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1
-2

طه  :علً محمود طه  :الدٌوان  .دار العودة ببٌروت 2994م  ,ص أ.
موسى  :خلٌل موسى  :طه (علً محمود طه)  .الموسوعة العربٌة 2912 .م . www.marefa.org
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 -6مسرحٌة شعرٌة بعنوان " أغنٌة الرٌاح األربع" التً صدرت فً عام 1944م .
-7دٌوان "الشوق العائد" الذي صدر عام 1959م ومن أجمل قصائده القصٌدة تسمى الدٌوان
باسمها.
 -8دٌوان "شرق وغرب" الذي صدر فً عام 1947م وٌضم بعض القصائد السٌاسٌة
وقصائد المناسبات .
قد ثقف علً محمود طه نفسه – مثل زمٌلٌه أبً شادي وناجً بثقافة أوربٌة واسعة ٌستوي
فٌها شعراء الرومانسٌة االنجلٌز والفرنسٌون ولعل تسمٌته لنفسه المالح قد استوحاها من
الشاعر اإلنجلٌزي "كولردج" (1834 – 1777م) من قصٌدة له بعنوان "المالح القدٌم"
كذلك ٌإكد دٌوانه أثر رحالته إلى أوروبا – وال سٌما إٌطالٌا  .على أثراء شعره وإخصاب
محٌلته األدبٌة  ,فقد شكل علً محمود طه صٌتا َ شعرٌا َ متمٌزاً  ,له حضوره على الساحة
األدبٌة العربٌة  ,فقد تصدرت إشعاره المشهد الشعري العربً  ,توفى الشاعر الكبٌر علً
محمود طه فً 17نوفمبر عام 1949م  ,فً السابعة من عمره بعد أن مأل الدنٌا وشغل
الناس زمانا َ  ,واتعب مقلدٌه من نائٌة الشعراء بفتنه موسٌقاه وعالمة الموشً .
وقد حظً شاعرنا علً محمود طه بآراء الشعراء واألدباء فمنهم ما قال قبل موته ومنهم
من قال عنه بعد موته  ,فقد قال عنه األدٌب احمد الزٌات :
"كان شابا َ منظور الطلعة مسجور العاطفة  ,مسحور المخٌلة  ,ال ٌبصر غٌر الجمال وال
ٌنشد غٌر الحب  ,وال ٌحسب الوجود اال قصٌدة من الغزل السماوي ٌنشدها النهر وٌرقص
علٌها الفلك (. )1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مجلة الفكر الثقافٌة  .فكر المحرر الثقافً  ,تارٌخ النشر  , 2917/5/12الموقع . www.fikrmag.com
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وذهب أٌضا َ الدكتور مندور من بعده األستاذ أنور المعداوي أن علً محمود طه مخلوق
بطبعه الفطري للهو و العبث  ,وهو كما تصور الدكتور منذور ":أبعد ما ٌكون الرومانٌة"
وفً رأي المعداوي  .ال تالئم طبٌعة علً محمود طه أصال  ,وأن طبٌعته هً العبث
المجون واألهواء  ,إما نازك المالئكة فتذهب فً كتابها الصومعة والشرفة الحمراء" إلى ان
علً محمود طه كان روحانٌا َ فً أساس طبعه وأن شعره الروحانً هو أجمل شعره وأكمله
بالمعنى الفنً وفٌه العمق والخصوبة واألبعاد الفكرٌة الشاسعة وقد أطلقت رمزها
(الصومعة) على الجوانب الروحانٌة فً شعر الشاعر  ,ورمزت (بالشرفة) الحمراء الى
الجوانب الحسٌة فً شعره  ,وٌرى الدكتور السٌد تقً الدٌن السٌد ٌقول أن الفكرة التً ٌلح
علٌها فً كتابة (علً محمود طه حٌاته وشعره) هً أنه شاعر التصوٌر الحسً الناطق "
فهو ٌعبر بالصورة المحسة المتخٌلة عن المعنى الذهنً والحالة النفسٌة  ,وعن الحادث
المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج اإلنسانً والطبٌعة البشرٌة" ( )1وٌقول الدكتور
شوقً ضٌف أن الشاعر علً محمود طه أكثر شعرائنا بعد شوقً توفٌقا َ فً صٌاغته
الشعرٌة  ,وكؤنما كانت لدٌه خبرة تمكنه من أن ٌقتنص الكلمات الشعرٌة فً القصٌدة فإذا
هً كعقد من الجواهر تتؤلق فٌه حباته"( )2وتقول نازك المالئكة فً كتاباتها عن المالح التائه
"إن براعة علً محمود طه فً خلق النغم الشعري ال تمكن فً اختٌاره لأللفاظ الشعرٌة
وحسب  ,وإنما تركز فوق ذلك إلى وضعه للكلمة فً مكانها من السطر والبٌت بحٌث ٌقوم
رنٌن خاص وتجاوب بٌن مجموعات الحروف المستعملة وهذه الظاهرة تتجلى فً شعره
( )3
كله عموما َ  ,وتتجلى بصفة خاصة فً قصائد الوصف الغنائً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -1تقً)  :تقً الدٌن السٌد  ,علً محمود طه  .حٌاته وشعره  .نهضة مصر للطباعة  ,دار النشر والتوزٌع1994-م – ص.142- 141
( -2ضٌف) :شوقً ضٌف  .األدب العربً المعاصر فً مصر – دار المعارف – القاهرة – ط1999- 12م – ص .163
( -3المالئكة) نازك المالئكة – الصومعة والشرفة الحمراء -دراسة نقدٌة فً شعر علً محمود طه – دار العلم للمالٌٌن – بٌروت – بنان ط. 2فبراٌر 1979-م – ص-75:
.76
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املبحث األول .
مفهوم الغربة لغة واصطالحا َ -:
أولا  :مفهوم الغربة لغة -:
جاء معنى الغربة لغة فً لسان العرب بمعنى " :الذهابُ والتنحً عن الناس وقد غرب عنا
رب علٌه تتركه َبعْ داً
ْ
وغربه َ
وغرّ به وأَ ْغربه نحاه َ ,
ب َ
وغت َ
تر َ
ٌغترُ بُ غربا َ وغرّ ب وأَ ّغ َ
ب ال ّنزوح عن الوطن و االغترابُ ) ( )1وجاءت الغربة أٌضا بمعنى
وال ُغرّ ب َة وال ُغرْ َ
االغتراب عن الوطن  ,وغرب فالن عنا  ,بغرب غربا ً  ,أي  :تنحى  ,وأغربته  ,أي :
نحٌته  .وهً أٌضا بمعنى النوى البعٌد ٌ ,قال  :شقت بهم غربة النوى  :وأغرب القوم :
انتووا  ,وغاٌة مغربة أي  :بعٌدة التناإ  ,والغربة أٌضا  .التمادي  ,وهً اللجاجة فً الشً
وقد ذكر الزبٌدي فً معجمه تاج العروس  :أن الغربة بمعنى النزوح عن الوطن.
والتغرٌب  :النفً عن البالد ( , )2وجاءت كلمة التغرٌب فً الصحاح بمعنى النفً عن البالد
والتباعد عن الوطن (. )3
نجد أن االغتراب والغربة فً المعاجم العربٌة استخدمت بمعنى الغربة المكانٌة وهً
االبتعاد عن الوطن  ,فقد أخذت الداللة المكانٌة سمة بارزة السدٌم فً المعجمً  ,فإذا اتبعنا
الموروث القدٌم للعرب نجد ان كلمة الغربة واردة بكثرة فً األدب  ,فذكرها لفظا َ ومعنى
وذلك فمن بكائهم على اإلطالل فً المقدمة الطللٌة  ,ونجد أن الغربة هً السبب الرئٌسً
()4
لهذا البكاء ٌ ,قول أمرإا القٌس فً معلقته
فحومل
ومنزل  بسقط اللوى بٌن الدخول
قفا نبكٍ من ذكرى حبٌب
ِ
ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1لسان العرب أنظر ص .638 / 1
 -2تاج العروس من جواهر القاموس  :المطبعة الخٌرٌة  .مصر  ,ص .412-494
 -3الصحاح  ,ص . 192 – 191
 -4القٌس  ,أمرإ القٌس  ,معلقته  :تحقٌق عبدالرحمن المصطاوي  ,دار المعرفة  ,بٌروت  ,ط , 2994 , 2ص.21
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ثانياً  :اصطالحا ً -:
نجد ان الغربة تظهر فً أوقات االضطراب والقلق وعدم االستقرار الفرد  ,ارتبطت الغربة
باألوضاع السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو جمٌعها معاَ ,كما حدث مع شعراء
المهجر فً عصرنا الحدٌث  ,فالغربة طبٌعة متجدرة فً البشرٌة  ,فهً من المشاعر
الفطرٌة التً تختلف من أنسان آلخر ومن مجتمع ألخر  ,ذلك ألنها تتكون بطبٌعة صاحبها
 ,وبالمجتمع وما ٌحكمه من أنظمة و مإسسات و وبطبٌعة العصر وما ٌحتوٌه من قدٌم أو
أعراف ومعارف  ,والغربة ظاهرة قدٌمة رافقت المجتمعات البشرٌة منذ بدء الخلٌقة ,
ولكنها كانت غربة واضحة المصطلح والمفهوم  ,بٌنما اتخذت لها صور معقدة فً العصر
الحدٌث  ,بل صارت من أكثر المفاهٌم أثارة للجدل بسبب التعرٌفات الكثٌرة التً وضعت
لها ( )1فعند الحدٌث عن الغربة ٌختلط تعرٌفها بمعنى االغتراب  ,حتى أننا نجد من ٌعرفها
بالمعنى نفسه  ,فاالغتراب " هو حالة نفسٌة تصور مدى انعدام السلطة واالنخالع عن
الذات و األشٌاء أو التذمر والعداء والعزلة أو انعدام المغزى فً واقع الحٌاة واإلحباط"(. )2
فالمالحظ أن الغربة واالغتراب وردا فً معظم معاجم اللغة بمعنى واحد  ,وهو الذهاب
والبعد عن الوطن  ,ولكن معاجم العربٌة لم تفرق بٌن مصطلحً الغربة واالغتراب ,
فالغربة مقترنة بالبعد عن الوطن وفراق األهل واألحبة  ,وهً بذلك مرتبطة بالمكان  ,أما
االغتراب فهو شعور نفسً ٌمتلك اإلنسان بسبب ما  ,فٌشعر بؤنه غرٌب حتى لو كان فً
قلب وطنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1
-2

فتحٌة دخموش (رسالة ماجستٌر) تجربة الغربة والحنٌن عند أبن خفاجة  ,جامعة منتوري 2995 ,م  ,ص .12
الطربولً  :محمد الطربولً  :المكان فً الشعر األندلسً  ,دار الرضوان  ,عمان  ,ط , 1ص.23
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املبحث الثاني .
مفهوم الحنٌن
الحنٌن لغة -:
جاءت كلمة الحنٌن فً لسان العرب بمعنى ":الشدٌد من البكاء والضرب  ,وقٌل  :هو
صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح  ,والحنٌن والشوق وتوقان النفس والمعنٌٌان
متقاربان"(ٌ )1قال  :حن الٌه ٌحن حنٌنا َ فهو حان واالستحنان االستطراب واستحن
استطرب) ( )2والحنٌن أٌضا بمعنى  :الشوق (" )3وحنت االبل نزعت إلى اوطانها أو
أوالدها والناقة تحن فً أثر والدها حنٌنا َ تطرب مع صوت وقٌل حنٌنها نزاعها بصوت
وبعٌد صوت واألكثر أن الحنٌن بالصوت "( )4إن الظاهر من تعرٌفات الحنٌن اللغوٌة
جمٌعها أنها مرتبطة بالعواطف  ,سواء أكان صوتا َ أو اشتٌاقا َ  ,أو نزوعا إلى الوطن ,
فالحنٌن ٌدل على الصوت والشوق والطرب وعند حدٌثنا عن الحنٌن ال ٌمكننا فصل بٌن
الحنٌن والغربة  ,فكالهما متالزمان تالزم الروح للجسد  ,فالغربة هً المسبب الرئٌسً
للحنٌن  ,والحنٌن ظاهرة إنسانٌة وشعور أصٌل فً النفس البشرٌة  ,فؤن النفس البشرٌة تحن
لكل شً تدرك فٌها أحساسا ً ألمر ما  ,فالحنٌن من الدوافع الفطرٌة عند اإلنسان  ,فهو
مرتبط بالشعور اإلنسانً ووجوده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -1ابن المنظور)  :أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور ,ج ,4دار صادر – بٌروت ط.م.
 -2بالمصدر نفسه.
 -3المعجم الوسٌط  :مجمع اللغة العربٌة  ,المكتبة اإلسالمٌة  ,ص.294
 -4ابن المنظور لسان العرب  ,مادة (حنٌن) .129 /
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ثانيا  -:الحنٌن اصطالحا -:
الحنٌن فً االصطالح له نصٌب من اشتقاقاته اللغوٌة  ,فالحنٌن هو الشوق واللهفة لكل
عزٌز على النفس قد بعُد عنها  ,وهو شعور داخلً ٌنتج عن آلم ٌعانٌه اإلنسان نتٌجة فقده
أشٌاء عزٌزة علٌه .
ٌقول حازم القرطاجً ":ولما كان أحق البواعث بان ٌكون هو السبب األول الداعً إلى قول
الشعر هو الوجد واالشتٌاق والحنٌن إلى المنازل المؤلوفة وٌئالفها عند فراقها  ,وتذكر
عهودها وعهودهم الحمٌدة فٌها  ,فالحنٌن مرتبط ارتباطا َ كلٌا ً بإحساس الغربة أو االغتراب
 ,وأكثر باعث للحنٌن هو الغربة عن االهل والدٌار"(,)1
فقد ارتبط مفهوم الحنٌن عند القدماء بالوطن والدٌار  ,وقد صنف الجاحظ رسالة فً الحنٌن
إلى األوطان  ,وذكر فٌها مجموعة من األبٌات لعدد من الشعراء فً الحنٌن للوطن  ,ومدى
ارتباطهم بتلك الدٌار التً مثلث لهم حٌاة وروحا ً  ,حٌث ٌقول " فاوضت بعض من انتقل
من الملوك فً ذكر الدٌار والنزاع إلى األوطان  ,فسمعته ٌذكر أنه أغترب من بلده إلى
أخر مهد من وطنه  ,وأعظم من مكانه  ,وأخصب من جنابه  ,ولم ٌزل عظٌم الشؤن ,
جلٌل السلطان  ,تدٌن له عشائر العرب سادتها وفتٌانها  ,ومن شعوب العجم أنجادها
وشجعانها  ,فكان أذا ذكر البرٌة والوطن حن ألٌه حنٌن اإلبل إلى إعطانها "(. )2
نرى أن بعض النقاد القدامى اعتبروا الحنٌن غرضا ً شعرٌا ً  :كالغزل  ,والفخر  ,والهجاء ,
والمدٌح وباقً اإلغراض الشعرٌة األخرى  ,وقد جعل قدامه بن جعفر قصر الحنٌن ضمن
باب النسٌب حٌث قال " قد ٌدخل فً النسٌب التشوٌق والتذكر لمعاهدة األحبة بالرٌاح إلهابه
والبروق الالمعة  ,والحمائم الهاتفه  ,والخٌاالت الطائفة  ,و آثار الدٌار العاقبة  ,وأشخاص
األطالل الدائرة" (. )3

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1القرطاجً  ,حلزم القرطاجً  :مناهج البلغاء وسراج االدباء  ,تحقٌق  /محمد الحبٌب  ,دار المغرب اإلسالمً – بٌروت  ,ط1986, 3م  ,ص .249
فاطمة صحصح  ,الغربة والحنٌن فً الشعر االندلسً  ,ص.1
 -2الجاحظ  ,ألبً عثمان الجاحظ  ,الحنٌن إلى األوطان  :دار الرائد العربً  ,بٌروت ط 1982, 2م ص .6
 -3جعفر  ,قدامة بن جعفر  ,نقد الشعر  ,تحقٌق  /د.محمد عبدالمنعم خفاجً  ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.134
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المبحث الثالث
أسباب ودواعي الغربة

18

أسباب وبواعث الغربة -:
كانت الغربة نتاج سٌاسً أو اقتصادي  ,فاإلنسان القدٌم لم ٌستقر فً مكان واحد  ,والعربً
على وجه الخصوص لم ٌعرف استقرار ألبته  ,فالنزاعات القبلٌة والحروب فٌما بٌنهم
جعلت من هذه الظاهرة أمراً طبٌعٌا فً حٌاتهم .
ومن ثم فإن الشعور بالغربة متجذر فً وجدان اإلنسان العربً  ,الضطراره جرٌا ً وراء
رزقه وطلب الماء والكأل إلى مغادرة مواطنه التً نشاء فٌها  ,ولذا أكثر فً أكثر إشعاره
بكاء اإلطالل مما جعل شعر االغتراب والحنٌن لونا ً بارزاً فً الشعر العربً ".
فالعرب كانوا ٌتعاٌشون على تربٌة اإلبل واألغنام التً تتطلب وجود الماء والكأل فكانت
حٌاتهم مرتبطة بوجود مقومات الحٌاة لهم ولمواشٌهم  ,فالتنقل والبعد عن أماكنهم األصٌلة
وتغربهم بسبب طلبهم الرزق  ,لذلك وجدنا الشعراء األوائل ٌكثرون من البكاء على
اإلطالل التً سببها الغربة  ,فرائناهم ٌصفون أٌامهم وأماكن محبوباتهم فٌما اصبح ٌعرف
بالبكاء على اإلطالل (.)1
فٌقول طرفة ابن العبد فً بداٌة معلقته -:
لخولة أطالل ببرقة تهمــــــــــد  ...تلوح كباقً الوشم فً ظاهر الٌد
()2

وقوفا بها صحبً على مطٌهم ٌ ...قولون ال تهلك أسى وتجـــــــل ِد
وٌسر امروء القٌس على نهج طرفة ابن العبد قائال فً معلقتة -:
قفا نبك من ذكرى حبٌب ومنزلً  ...بسقط اللوى بٌن الدخول فحومل

()3

وقد كان هناك سبب أخر فً ظهور الغربة وهو فقدان األهل أو الخالن وهو أحساس
اإلنسان بفقد األلٌف أو الحبٌب مما ٌجعل الحٌاة أمام ناظرٌه كئٌبة قاسٌة تبدو مفعمة باألسى
والشجن وقد خلت من السرور و البهجة وهذه األحاسٌس تعمق الشعور بالغربة فً نفس
اإلنسان  ,نجد ذلك واضحا ً عند ذي الرمة وهو ٌقول -:
عشٌة مالً حٌلة غٌر أننً  ...بلقط الحصى والخط فً الترب مولع
أخط وأمحو الخط ثم أعٌده  ...بكفًّ والغربان فً الدار وقـــــــ ُع

()4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1نضال علٌان  ,الغربة والحنٌن فً شعر أحمد شوقً  ,رسالة ماجستٌر  ,ص .31
 -2العبد  ,طرفة ابن العبد  ,دٌوانه  :تحقٌق  /مهدي محمد ناصر  ,دار الكتب العلمٌة – بٌروت ط 2992 , 3م  :ص.19
 -3القٌس  ,أمروء القٌس  ,دٌوانه  :تحقٌق /عبدالرحمن  ,دار المعرفة – بٌروت ,ط2994 ,2م  ,ص.21
 -4الحمصً  ,امٌن صالح الحمصً  ,الغربة والحنٌن  ,ط1995 , 1م  ,جامعة قارٌونس – بنغازي  ,ص .69
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وهناك سبب أخر فً طهور الغربة اال وهو الجهاد فً سبٌل هللا  ,حٌث كان المجاهدون
ٌودعون أوطانهم وأهلٌهم  ,وٌغٌبون لفترات طوٌلة مما ٌترك فً قلوبهم لوعة البعد والفراق
ونجد مالك بن الرٌب الذي كان فارسا ً ال ٌشق له غبار منتمٌا ً لمجموعة من الصعالٌك  ,فقد
كتب قصٌدة تحمل فً ثناٌاها لوعة الفراق والغربة عن األهل ٌ ,قول فٌها -:
ٌقولون ال تبعد وهم ٌدفنونً  ...وأٌن مكان البعد إالمكانٌا ً
فٌا صاحبا ً ما عرضت فبلغن  ...بنً مازن والرٌب أن ال تالقٌا
غرٌب بعٌد الدار ناو بفقره ٌ ...د الدهر معروفا ً بؤن ال تدانٌا ً

()1

وكان النفً عن الوطن سببا ً من أسباب الغربة  ,ولعل هذا وجد تحت وطا ًه الدول الظالمة
ومن ذلك مافعله االستعمار فً الوطن العربً  ,وابرز من عانى وٌالت النفً الشاعر أحمد
شوقً  ,والشاعر البارودي من مصر إلى سرندٌب ال تنسى مخٌلته مناظر الوداع الحزٌنة
ٌقول البارودي -:
ولما وقفنا للوداع واسلبت  ...مدامعنا فوق الترائب كالمزن
ُ
ٌح َن
أهٌت بصري أن ٌعود نعرنً  ....ونادٌت حلمً أن ٌئوب فلم َ

()2

وقد عان الشاعر علً محمود طه من الغربة والتخفً فً الظالم وأرقه الخوف فسلبه أمنه
ورقاده  ,وأخذ اللٌل ٌقذفه من مكان إلى آخر  ,وهو ال ٌدري إلى أٌن ٌذهب وال ٌعرف له
وجهه  ,وال تستبٌن أمامه الطرٌق  ,فٌقول :
شقى أجنته الدٌاجً السوادف  ....سلبت رقاد أرقته المخاوف
ترامى به لٌل كؤن سواده  ....به األرض غرقى والنجوم كواسفُ

()3

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الربٌب  ,ما لك بن الرٌب  :تحقٌق  /د  .لإري حمودي القٌسً  ,مجلة معهد المخطوطات العربٌة مح  , 15جـ  ,1ص .95 – 88
 -2البارودي  ,محمود سامً البارودي  :تحقٌق  /علً الحازم محمد شفٌق معروف  ,دار العودة – بٌروت 1998م  ,ص .342-341
 -3طه  ,علً محمود طه  ,المالح التائه  ,ص .192 – 191
29

وقد ٌكون اإلنسان مغتربا ً داخل مجتمعة  ,ومن العوامل "العاهة الخلقٌة كالعمً مثالً  ,إذ إن
مثل هذه العاهة تزٌد من حدة العوامل النفسٌة إلى جانب العوامل األخرى التً ٌتعرض لها
المرء"( )1فالشاعر أبو العالء المعري قد أصٌب بالعمى فً سنواته األولى  ,األمر الذي
شكل رإٌة فلسفٌة عند أبً العالء المعري  ,فنسمعه ٌشكو حزنه وآالم اغترابه  ,فاأللم جعله
ٌعبر عما بداخله بالتوجة إلى الواعز الدٌنً ٌ ,قول المعري -:
وجدت سحابا ً الفضل فً الناس غربة  ....وأعدم هذا الدهر مغتربٌة

()2

فٌذكر المعري هذه األبٌات أعمال الخٌر عند الناس غرٌبة  ,ألنهم لو ٌتعودا علٌها
فاإلنسان منشإه من تراب والٌه سٌؤوي (.)3
أن عوامل الغربة كثٌرة ومتغٌرة من زمان إلى آخر ٌ ,قول محمد التنوجً الغربة من
المشعر الوجدانً الذي ٌعبر به الشاعر عن أحاسٌسه المإلمة  ,كما أن وصف اإلطالل
جزء من الغربة وكذلك لونه األسود  ,والصعلكة  ,وت ّنصل القبٌلة من حماٌته وتبنٌه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الطربولً  ,محمد الطربولً  ,المكان فً الشعر األندلسً  :دار الرضوان  ,عمان  ,ط  , 1ص .33
 -2المعري  ,أبً العالء المعري  ,اللزومٌات  :تحقٌق  /أمٌن عبدالعزٌز الخانجً  ,مكتبة الخانجً  .القاهرة  ,ج , 2ص .435
 -3مصدر سبق ذكره.
 -4التنوجً ,محمد التنوجً  ,المعجم المفصل فً األدب  :الجزء األول  ,دار الكتب العلمٌة بٌروت – بنان  ,ط1999- 1419, 2م.
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الفصل الثاني
ألفاظ الغربة واحلنني يف ديىان املالح التائه
*املبحث األول -:
األلفاظ الدالة على الغربة واأللفاظ الدالة على احلنني
*املبحث الثاني -:
عالقة الغربة واحلنني يف ديىان املالح التائه
*املبحث الثالث -:
أنىاع الغربة يف ديىان املالح التائه
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المبحث األول
* األلفاظ الدالة على الغربة .
* األلفاظ الدالة على الحنٌن .
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المبحث األول -:
األلفاظ الدالة على الغربة -:
وبعد قراءتً لدٌوان المالح التائه ٌمكن رصد األلفاظ الدالة على الغربة بصورة صرٌحة
فٌما ٌلً -:
ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

ألفاظ الغربة
غرٌب
مغترب
مستوحشا
منفرد
وحده
وحدي
وحدك
وحشة
وحدتً
وحشتً
المجموع

عدد تكرارها
3
1
1
1
2
3
3
3
2
1
21

بعد رصد األلفاظ الدالة على الغربة فً الدٌوان المالح التائه لعلً محمود طه نجد أنه لم
ترد كلمة الغربة صراحة ولكن وردت ألفاظ دالة على الغربة  ,وهذه األلفاظ تشابهت فمثالً
لفظة وحشة  ,وحشتً  ,مستوحشا ً  ,متشابهات فقد وردت كلمة غرٌب كما هو موضح فً
الجدول  3مرات وكذلك وحدي تكررت  3مرات فهذا التكرار دلٌل على وحدة الشاعر
وغربته التً كان ٌعانً منها .
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ٌقول الشاعر علً محمود طه وهو ٌعانً من غربته ووحدته فً هذه الدنٌا ٌكابد األلم
والعزلة وٌعانً من قساوة الغربة فنسمعه -:
واألرض ضاقت فضاوءها الرحب

… وخلت فال أهل وال سكن ُ

حال الهوي وتعرف الصحب  ...وبقٌت وحدك انت والزمن

()1

فالشاعر ضاقت به حتى األرض وبقى وحٌداً ٌعانً من وحدته وغربته  ,ونراه ٌخاطب
االشباح من شدة ألمه وغربته وٌقول -:
اتركٌنً فً وحشتً ودعمٌنً  ...فً مكان بوحدتً مستقالً

()2

وٌفزع الشاعر أحٌانا ً حٌث ٌتوهم أن أشباحا ً تطرق باب ُه لٌالً فٌّهم بطردها  ,واقبل الشاعر
ٌخاطب قلبه وٌشكً له غربته و قائالً -:
كالنجم فً خفق وفً ومض  ...منفرداً بعوالم العدم
حٌران ٌ ,تبع حٌرة األرض  ...ومصارع األٌام واألمم
مستوحشا ً فً األفق مفرداً  ...وكؤنه سامر الشهب
هذا الزحام حٌاله أحب شدا  ...هو عنه ناء ج ّد مغترب

()3

أن الغربة أخرجت األحاسٌس الكامنة داخل الشاعر  ,حتً اصبح ٌخاطب قلبه وٌشكً له ,
فالشاعر ٌزدهر فً اإلحزان واالآلم  ,وشعوره بالغربة بعٌداً عن وطنه جعل ربه الشعر
تشتعل داخل هذا الشاعر الكبٌر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دٌوان المالح التائه  ,قصٌدة قلبً  ,ص .59
 -2المصدر نفسه ص .44
 -3المصدر السابق ص .59

25

األلفاظ الدالة على الحنٌن .
من خالل قرءاتنا للمالح التائه وقفنا على أهم األلفاظ الدالة على الحنٌن تمثلت فً األتً -:
عدد تكرارها
ر ألفاظ الحنٌن
 1الحنٌن
3
 2الحنان
5
 3حنونا
1
 4حنانا
1
 5حنانك
3
 6حنٌنه
1
 7حنٌنً
1
المجموع
15
ٌتضح لنا من خالل الجدول ان الشاعر قد وردت كلمة الحنان فً دٌوانه أكثر من مرة وألن
لفظة الحنان بمعنى حنان األم لطفلها وهذا دلٌل على حنان الشاعر الذي كان ٌشعر به أما
لفظ حنٌن فٌها ح ّنٌه إلى ذكرٌات قد مضت أو حنٌنه إلى لحظات ٌتمنى أٌها تعود فا شاعرنا
علً محمود طه عان من الحنٌن إلى األهل والدٌار كما عان من حنٌنه إلى شبابه وعهود
الصبا وكان من أشد الحنٌن الذي عان منه الشاعر كثٌراً حنٌنه إلى محبوبته التً لم ٌلتقً
بها  ,فهذا قد جعل من شاعرنا شاعراً حساسا ً ٌتؤثر بكل ما حوله  ,والفقد الذي أصابه
بالكؤبه والحزن  ,وبعد هذا سوف نصنف أنواع الحنٌن عند الشاعر الكبٌر علً محمود طه.
 الحنٌن إلى األهل :
قد عان شاعرنا علً محمود طه من الحنٌن إلى االهل والدٌار حٌث كان الشاعر ٌحن إلى
أهله ودٌاره ووطنه الذي كان بعٌداً عنه  ,وقد كان شاعرنا ٌقف على شاطئ البحر لٌخبره
عن قلبه النازح الذي لٌس له مآب  ,وٌخبره عن شده حنٌنه إلى أهله ووطنه  ,فنسمعه ٌقول:
لً وراء األمواج ٌا بحر قلب  ....نازح الدار ماله من مآب
نزعته من اللٌالً فؤمسى  ....وهو ملقى فً وحشه واغتراب
ذكرٌات تدنً الوحً و لكن  ....أٌن منً منازل األحباب .
ٌقول شاعرنا أنه لٌس أمامه إال الدموع لتخفف عنه لوعته

()1

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1مصدر سابق .
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 الحنٌن إلى عهود الصبا والشباب .
كان الشاعر علً محمود طه ٌحن إلى عهود الصبا والشباب وربٌع العمر زهرة الحٌاة
ورونقها  ,فٌه تحلو الحٌاة وٌطٌب العٌش وتكتمل العافٌة  ,ونجد شاعرنا علً محمود طه
ٌزور بقعة بٌن شاطئ البحر األبٌض وبحٌرة المنزلة ذات مساء ٌحنو إلى عهود شبابه
الذي ضاع ٌ ,قول فٌها -:
ٌا كعبه لخٌاالتً  ...وصومعة  ......رتلت فً ظلها للحسن آٌاتً
للحب أو ُل أشعار هتفت بها  .....وللجمال بها أدلى رساالتً
قد جعل شاعر البحٌرة وكؤنها كعبة خٌاالته  ,وانه قد هتف بها أول أشعار الحب  ,ولكن
القلب تلفت ٌبكً اللٌالً الغرّ والذكرٌات الماضً .

27

ونرى شاعرنا وحٌداً فً حنٌنه ٌبكً تلك األمسٌة التً مضت إلى غٌر رجعة  ,فنسمعه
ٌقول -:
ت
نلفت القلبُ فً لبالء باردة ٌ ....بكً لٌالٌك الغر المضٌئا ِ
ت
وذكرٌات من الماضً ٌطالعها بٌن الحقول وشطان ِ البحٌرا ِ

()1

فشاعرنا ٌحن إلى ذكرٌات الماضٌة إلى عهود شبابه .
 الحنٌن إلى الحبوب .
ٌحن الشاعر إلى محبوبته التً لم تؤتً  ,والتً لم ٌراها فإذ هو ٌشكو حنٌنه ولوعته التً
كانت تفقده لذة الحٌاة فٌقول -:
إن لم ٌكن لً من حنانك موئ ٌل  ....فلمنّ أبث ضراعتً وحنٌنً

()2

تسؤل شاعرنا لمن ٌشكً حنٌنه وٌبث ضراعته  ,قد شغلت المرأة شاعرنا بما ٌمالً على
حواسه وعواطفه  ,فهم لم ٌلتق تلك التً تشاركه آماله  ,وٌتسع أفقها لمناجاته  ,ولذلك وقف
ٌصره فً انتظار طٌفها الذي لن تؤتً  ,فٌخاطب نفسه قائال -:
طال أنتظارك فً الظالم ولم نزل ....عٌناي ترقبُ كل طٌف عابر
وٌطٌر سمعً صوب كل مرته  ....فً األفق تخفق عن جماحً طائر
وترف روحً فوق أنفاسً الرُبا  ....فلعلها نفس الحبٌب الزائر

()3

ونسمعه فً بٌت آخر معبراً عن حنٌنه الشدٌد الذي كان ٌعانً منه قائالً :
دعنً أروي القلب من خمر الرضا  ....وأنم على فجر الحنان عٌونً
أدنا المزار وقرت العٌنان  ....وفرغتما من لهفة وحنان

( )5

ضاقت األرض بالجنان  ,وفاضت  ....باألذى أبحراً  ,تضج وتصخبْ
لحظة ٌشتكً المتٌم فٌض  ....لوعة البٌن أو ٌبث حنٌنه

()4

( )6

()7

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1المالح التائه  ,قصٌدة رجوع الهارب ,ص.34
 -2المصدر نفسه .
 -3المصدر نفسه .
 -4المصدر نفسه .
 -5المصدر نفسه.
 -6المصدر نفسه .
 -7المصدر نفسه .
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نستنتج مما سبق أن ألفاظ الغربة وردت  29مرة فً دٌوان المالح التائه بٌنما أأللفاظ
التً عبرت عن الحنٌن وردت  15مرة بصورة صرٌحة  ,ترى أن ألفاظ الغربة أكثر
من ألفاظ الحنٌن على الرغم من ارتباط الغربة بالحنٌن ومن هنا نرى ضرورة تناول
العالقة بٌن الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح التائه .

29

المبحث الثاني
العالقة بٌن الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح التائه

39

العالقة بٌن الغربة والحنٌن فً المالح التائه -:
إن العالقة بٌن الغربة والحنٌن عالقة وثٌقة فكالهما مرتبط باآلخر  ,الحنٌن مرتبط بالغربة
فالغربة عن الوطن جلبت الحنٌن إلى الوطن وإلى األهل واألصدقاء  ,والشعور باالغتراب
أنتج حنٌنا ً إلى الذكرٌات الجمٌلة وفترة الشباب  ,فال ٌمكن الفصل بٌن الغربة والحنٌن ألنهما
مرتبطان بمعنى واحد .
ونجد هذا واضحا ً فً دٌوان المالح التائه لعلً محمود طه فنسمعه ٌقول فً قصٌدته َع ْدلَ ًَ
ٌِكن -:
لحظة ٌشتكً المتٌم فٌها  ....لوعة البٌن أو ٌبث حنٌنه
كل ٌوم تستقبلٌن شهٌداً ....ذاق فً وحشة الغرٌب منون ْه
واحلمً الوافد الكرٌم حنانا ً  ....والثمى تغره  ,وحً جبٌ َن ْه
ففً هذا البٌت قد ذكر الشاعر ألفاظ دالة على الغربة والحنٌن وهذا ٌدل على عالقة بالغربة
والحنٌن .
ونسمعه فً موضوع آخر ٌجمع بٌن الغربة والحنٌن قائال -:
اتركٌنً فً وحشتً ودعٌنً  ....فً مكانً بوحدتً مشتغالً
فاسلمً من شقائه ودعٌه  ....وحده ٌصحب السكون الممالً
نستنتج مما سبق وكما وضحنا ً فً الفصل األول فً مفهوم الغربة والحنٌن ألنهم من نفس
المعنى وكالهما ٌدل على اآلخر فإذا وجدت الغربة ستجد الحنٌن أٌضا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دٌوان المالح التائه  :قصٌدة ع َْدلً ٌِكن  .ص .199
 -2مصدر سبق ذكره.
31

نالحظ أن الغربة والحنٌن متالزمان تالزم الروح للجسد  ,فالغربة هً السبب الرئٌسً
للحنٌن  ,والحنٌن ظاهرة إنسانٌة وشعور أصٌل فً النفس البشرٌة  ,فال ٌمكن الفصل بٌنهما
وهذا ٌتردد كثٌراً عند علً محمود طه فنسمعه ٌقول :
إلى أن ٌمل الدجى وحشتً  ....وتشكو الكآبة منً الضجرْ
فقد ذكر الشاعر فً هذا البٌت كلمات تدل فً معانٌها على الغربة والحنٌن فقد ذكر كلمة
وحشتً وهً تدل على الغربة ولكن كلمة تشكو فؤن الشكوى تحمل معنى الغربة ومعنى
الحنٌن فنسمعه ٌقول -:
َفدَ عْ فإادي محزونا ً ٌرف على  ....ماضً لٌالً  ,وانعم أنت باالتً
دعنً على صخرة الماضً لعل بها  ....من الصبابة والتحنان منجاتً
وٌقول -:
غٌ ُر ذاك الصخر العنٌد الذي خدج  ....علٌه العُبابُ من أناتًِ
ظلتنً ذارة منفرد النفس  ....أبث المحٌط حر شكاتًِ
فالشاعر لم ٌذكر الغربة إال وقد ذكر معها الحنٌن  ,فالمالحظ أن الغربة والحنٌن عند
الشاعر علً محمود طه مرتبطان ارتبطا كلٌا  ,وال ٌمكن الفصل بٌنهما ألن كل منهما تعبر
عن األخرى .

32

المبحث الثالث
أنواع الغربة
فً دٌوان المالح التائه
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أنواع الغربة -:
أنواع الغربة كما ٌرى محمد التنوجً أنها غربة مادٌة  ,وتتجلى فً البعد عن الوطن
واألهل  ,وإما غربة معنوٌة  ,وتتجلى فً الخروج عن مبادئً الناس وأعرافهم  .ومنها
غربة القهر أما غربة الذات فقد تجلت فً حنٌن الشاعر إلى ماضٌة وتغٌٌر الدهر علٌه
وخروجه على القبٌلة وعلى القٌم الروحٌة التً كان المجتمع الجاهلً ٌإمن بها ( )1فعلى هذا
فؤن الغربة تنقسم إلى عدة أقسام منها -:
 -1الغربة المكانٌة -:
وهً ذلك اإلحساس الذي ٌحاول الشاعر تصوٌره حٌنما ٌنتقل من مكان إلى مكان لتحقٌق
رغباته وأحالمه واصفا ً إحساسه بالغربة  ,وذاكراً تلك األقالٌم او المدن التً توجه إلٌها ,
وحٌنما ٌصل إلى تلك البالد ٌصاب بخٌبة امل كبٌرة  ,إذا ٌتفاجؤ الشاعر بؤنه ال ٌستطٌع
تحقٌق طموحاته فالغربة كما نعلم تحمل معانً متعددة منها :
الشعور باالنفراد  ,والتٌه  ,الوحشة  ,والشعور بالغدر والخٌانة  ,كما أنها تضج بمعانً
الشوق والحنٌن إلى المواطن األولى  )2(.فهناك شعراء كثٌرون قد عبروا عن هذا النوع من
الغربة منهم بن دراج الذي كان ٌجوب تلك البالد وحٌداً منفرداً غرٌبا ً ٌ ,قول-:
غرّ ب فً البال ِد فؤفردته  .....فقٌد العز محجود الذمام .
هذه النبرة وهذه الحسرة التً تغلف هذه الكلمات تنقل لنا اإلحساس الصادق الذي كان ٌغمر
الشاعر بالحزن العمٌق  ,وهو متغرب فً البالد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1التنوجً  ,محمد التنوجً  ,معجم المفصل فً األدب  ,ج , 1دار الكتب العلمٌة بٌروت – بنان  ,ط1999 -14192م.
 -2دخموش  ,فتحٌة دخموش  ,تجربة الغربة والحنٌن فً شعر ابن خفاجة (رسالة ماجستٌر .
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وكان شاعرنا علً محمود طه ٌعانً من غربة المكان وٌعانً من وحدته قائال -:
واألرض ضاق فضاإها الرُحب  ....وخلت فال اهل وال سكنُ

()1

إن هذا الفٌض من المشاعر الوجدانٌة واالجتماعٌة التً أخذت بخناق الشاعر تبرز مشكلة
الغربة وبقائه مغتربا ً .
ونراه ٌشكً من غربته ووحدته قائال -:
أنا وحدي هٌمان فً لجك  ....الطامً غرٌق فً حٌرتً وارتٌابً

()2

وتلعب الطبٌعة دوراً فً استثاره أحاسٌس الغربة فً نفس الشاعر  ,فهو ال ٌنسى ذكرٌاته
التً قضاها بٌن أحضان طبٌعة بالده الفاتنة  ,األمر الذي زاد فً خصوصٌة المكان األول
وانجذاب الشاعر الٌه  ,فالغربة فً شعر الشاعر لٌست بكاء على الوطن وحسب بل بكاء
اٌضا ً على الطبٌعة ومظاهر الجمال التً عشقها .
-2الغربة الزمانٌة -:
إن الغربة الزمانٌة هً أغتراب تارٌخً بمعنى أن المغترب زمانٌا ً ٌمكن ان ٌكون مغتربا ً
عن الحاضر أو الماضً أو المستقبل  ,قد ظهر هذا النوع أو النمط من االغتراب لدى كثٌراً
من الشعراء فً االدب العربً  " .غالبا ً ماٌتمثل االغتراب الزمانً فً حنٌن الشاعر إلى
سالف األزمان  ,وبالتحدٌد عهد الشباب والصبا والطفولة ( )3وقد كان شاعرنا علً محمود
طه ٌحن إلى عهود الصبا والشباب كما وضحنا فً السابق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دٌوان المالح التائه .
 -2المصدر نفسه .
 -3مالمح االغتراب فً شعر (علً فوده) وردوه علٌها
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*االغتراب الروحً (الغربة الروحٌة).
قد عان علً محمود طه االغتراب الروحً بعد ان اخفق فً تجربته العاطفٌة (االغتراب
العاطفً) فعشق اللٌل وزهد فً الحٌاة  ,اشتكت روحه من وطؤت القٌد وسطوة السجان ,
وضجت أمانٌه وهو ٌتطلع إلى األفق البعٌد وبٌن جنبٌه رهبة المشفق من مستقبل مجهول
فٌقول الشاعر وهو ٌشتكً الٌل -:
أٌها الشاعر الكئٌب مضى اللٌل  ....ومازلت غارقا ً فً شجُ ونك

()1

مسلما ً راسك الحزٌن إلى الفكر  ....والسهد ذابالت جفونك
ونراه ٌشكً للبحر عن شدة اغترابه فٌقول -:
نزعته منً اللٌالً فؤمسً  ....وهو ملقى فً وحشه واغتراب

()2

وال زال شاعرنا ٌعانً من اغترابه وهو ٌخاطب قلبه قائال -:
()3
مستوحشا ً فً األفق منفرداً  ....وكؤنه فً سامر الشهب
ٌحس الشاعر من خالل هذه األبٌات باغترابه ووحشته وهو وحٌد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1المالح التائه  ,قصٌدة غرفة الشاعر  ,ص .32
 -2المالح التائه  ,قصٌدة البحر  ,ص .116
 -3المالح التائه  ,قصٌدة قلبً  ,ص.48
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أنه االغتراب العاطفً الذي ٌحاصر الشاعر فٌنغص علٌه حٌاته إلى أن ٌقض هللا له ٌوما ً
استفاضة ٌصحو فٌها  ,وٌرد الشاعر أن ٌخرج من هذا االغتراب وٌستعٌد ماضٌه ,
واستذكار أٌامه ولٌالٌه فلعله ٌستطٌع ان ٌفك قٌد ذاته الحبٌسة  ,لٌهرع بها إلى ماضً سعٌد
لم ٌعرف الحزن وال الوحدة وال االغتراب فنسمعه ٌقول -:
أهدي ٌا نوازع الشوق فً قلبً  ...فلن تملكً للماضً رجوعا ً
آه هٌهات أن ٌعود ولو  ....أفنٌت عمري تحرقا ً وولوعا ً
آه هٌهات أن ٌعود ولو  ....ذوبت قلبً صبابه ودموعا ً (.)1
وفً موضوعا ً آخر نالحظ الشاعر وهو ٌخاطب صخرة الملتقى ٌشكو غربته ووحدته-:
غٌر ذاك الغرٌب فً تٌه النائً  ....كئٌب الفإاد والنظرات
سرت فٌها وحدي وقد حطم  ....المقدار فً جنح لٌلها مشكاتً
صخرة الملتقى ءاتٌك بعد الب  .....ن أشكو من الحٌاة أذاتً
عاصفة ضجت األنجم فً أفاقها  ....ذات لٌل تشتكً طول األبد

()2

بعد كل ماسبق عان الشاعر من االغتراب العاطفً وعان من وحدته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دٌوان المالح التائه  ,قصٌدة قلبً  ,ص .49-39
 -2المصدر نفسه ص.77
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الخاتمة
الحمدهلل الذي وفقنً إلنهاء دراستً  ,من خالل دراسة الغربة والحنٌن عند الشاعر علً
محمود طه  ,وتوصلت إلى عدة نتائج ومن أهم هذه النتائج -:
أوال  -:إن مفهوم الغربة واالغتراب جاء بمعنى واحد وهو االبتعاد عن الوطن  ,البعد
والنوى وأن الغربة قد وردت بكثرة فً األدب وكانت مرتبطة فً العصر الجاهلً بالوقوف
على اإلطالل وكانت الغربة أٌضا مرتبطة باألوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
بالفرد .
ثانٌا  -:إن الحنٌن هو الشوق واللهفة لكل عزٌز على النفس قد بُعد عنها  ,وأنه شعور
داخلً ٌنتج عنه آلم ٌعانٌه اإلنسان نتٌجة فقده أشٌاء عزٌزة علٌه .
ثالثا  -:ارتبطت أسباب الغربة ودواعٌها بترحال الفرد وعدم استقراره والنفً أٌضا عن
الوطن سببا ً من أسباب الغربة وغٌرها من األسباب التً ذكرت .
رابعا  -:إن الغربة التً تعرض لها الشاعر علً محمود طه جعلته ٌعٌش حٌاة الغربة بكل
ما تحتوٌها من آلم وحرقه  ,وذلك أثر على شعره  ,فؤنتج شعراً مختلفا ً ممتلئا ً بالعواطف
الجٌاشة التً تبعث فً النفس الحنٌن الصادق  ,وهذا ما نالحظه فً شعره كثٌراً .
خامسا  -:أتسمت قصائد علً محمود طه فً دٌوانه المالح التائه بالحنٌن الجارف إلى
األهل والدٌار إلى عهود الصبا وخاصة حنٌنه إلى المحبوب .
سادسا  -:كثرت األلفاظ الدالة على الغربة والحنٌن وتعدد تكرارها مما ٌدل على غربته
وحنٌنه الذي عان منه الشاعر
سابعا  -:العالقة بٌن الغربة والحنٌن كانت عالقة وثٌقة حٌث ان كل منهما مرتبط باآلخر
ارتباطا كلٌا ً  ,فعند الحدٌث عن غربة الوطن تجلب الحنٌن إلى الوطن وإلى األهل
واألصدقاء .
ثامنا  -:أنواع الغربة عند علً محمود طه فً دٌوان المالح التائه فقد كان الشاعر ٌعانً
من اغتراب عاطفً شدٌد .
تاسعا  -:واجد أن حٌاة الشاعر علً محمود طه كما نستخلصها من شعره  ,كانت فراغا ً
موحشا ً فً أٌامه األولى بقدر ما كانت امتالء مإنسا ً فً أٌامه األخٌرة  ,وكان ٌعانً من
غربته وبعده عن وطنه وعن األهل و الدٌار ووحشته إلى محبوبته جعله شاعراً حزٌنا ً
تصاحبه الكآبة واآللم فً تٌهه الذي كان فٌه  ,وٌنقضً علٌه اللٌل وهو حائر فً مكانه من
الغرفة الصامتة ال ٌطمئن  ,والشى فٌعٌنه غٌر الدموع  ,والشى فً فكره غٌر السإال عما
وراء السهاد  ...وال جواب !
39

فهرس املصادر واملراجع

49

المصادر والمراجع
 -1امروء القٌس  ,دٌوان  :تحقٌق  /عبدالرحمن  ,دار المعرفة – بٌروت 2994 ,م  ,ص .21
 -2أمٌن صالح الحمصً  ,الغربة والحنٌن فً الشعر الفلسطٌنً  ,ط,1995, 1جامعة قارٌونس –
بنغازي  ,ص .69
 -3أبً عثمان الجاحظ  ,الحنٌن إلى األوطان  :دار الرائد العربً –بٌروت  ,ط 1982 ,2م  ,ص
.6
 -4أبً العالء المعري  ,اللزومٌات  :تحقٌق  /أمٌن عبدالعزٌز الخانجً  ,مكتبة الخانجً – القاهرة
ج , 2ص .435
 -5حازم القرطاجً  :مناهج البلغاء وسراج األدباء  ,دار المغرب – بٌروت ط1986 , 3م  ,ص
.249
 -6تاج العروس من جواهر القاموس  :المطبعة الخٌرٌة  ,مصر  ,ص .412 – 494
 -7السٌد تقً الدٌن  ,علً محمود طه – حٌاته وشعره – نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع
 – 1994ص .142 – 141
 -8شوقً ضٌف  ,األدب العربً المعاصر فٌمصر –دار المعارف – القاهرة ط 1999 , 2م  ,ص
.163
 -9طه حسٌن  ,حدٌث األربعاء  .ج  , 3دار المعارف – القاهرة  ,ط 1989 , 2م – ص .177
 -19طرفة بن العبد  :تحقٌق  /مهدي محمد ناصر الدٌن  ,دار الكتب العلمٌة – بٌروت  ,ط 3
2992م  ,ص.19
 -11علً محمود طه  :المالح التائه .
 -12فتحٌة دخموش  ,رسالة ماجستٌر  :تجربة الغربة والحنٌن عند أبن خفاجة  :جامعة منشوري
2995م  ,ص .12
 -13فاطمة صحصح  ,الغربة والحنٌن فً الشعر األندلسً  ,ص .1
 -14قدامة بن جعفر  ,نقد الشعر  /تحقٌق /د  .محمد عبدالمنعم خفاجً  ,دار الكتب العلمٌة – بٌروت
 ,ص .134
 -15أبن منصور  ,لسان العرب  :مادة (حنٌن) .129 -128 / 135 ,
 -16المعجم الوسٌط  :مجمع اللغة العربٌة  ,المكتبة اإلسالمٌة  ,ص .294
 -17محمد التنوجً  ,معجم المفصل فً األدب ج  , 1دار الكتب العلمٌة بٌروت – لبنان  ,ط 2
1999 – 1419م.
 -18محمد الطربولً  :المكانفً الشعر األندلسً  ,دار الرضوان  ,عمان  ,ط  , 1ص .23
 -19مالك الربٌب  :تحقٌق  /د  .نوري حمودي القٌسً  ,مجلة معهد المخطوطات العربٌة ج  , 1ص
.95 – 88
 -29مالح االغتراب فً شعر (علً فوده).
 -21نازك المالئكة  :الصومعة والشرفة الحمراء – دراسة نقدٌة فً شعر علً محمود طه – دار
العلم للمالٌٌن – بٌروت – لبنان ط  . 2فبراٌر – 1979م – ص .75,76
 -22نضال علٌان  ,الغربة والحنٌن فً شعر احمد شوقً  ,رسالة ماجستٌر  ,ص .31

41

مرجع المواقع االلكترونٌة
 -1موسى  ,خلٌل موسى  :ط ( 9علً محمود طه ) الموسوعة العربٌة 2912 ,م الموقع
. www.marefa.org
 -2مجلة الفكر الثقافٌة  ,فكر المحرر الثقافً  :تارٌخ النشر 2917/5/12:م  ,الموقع
. www.fikrmag.com

42

فهرس املىضىعات

43

فهرس الموضوعات
ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

الموضوع
اآلٌة القرآنٌة  ,دعاء  ,شكر
األهداء
كلمة الشكر
المقدمة
التمهٌد
الفصل األول  :الغربة والحنٌن
المبحث األول  :مفهوم الغربة لغة واصطالحا
المبحث الثانً  :مفهوم الحنٌن لغة واصطالحا
المبحث الثالث  :أسباب ودواعً الغربة
الفصل الثانً  :ألفاظ الغربة والحنٌن فً دٌوان المالح
التائه
المبحث األول  :األلفاظ الدالة على الغربة واأللفاظ
الدالة على الحنٌن فً دٌوان المالح التائه
المبحث الثانً  :العالقة بٌن الغربة والحنٌن فً دٌوان
المالح التائه
المبحث الثالث :أنواع الغربة فً دٌوان المالح التائه
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع

الصفحة

1
4
9
12
15
22 – 21
27
31
33
38

44

